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Registratienummer:
1894122

Besluitenlijst Statencommissie Ruimte van 20 april 2016

Aanwezig: De dames Papma (D66) en Staalman (GroenLinks).
De heren Bogerd (SGP), Bouma (CDA), Boutkan (PW), Hopster (CDA), Janssen (PW), Laagland
(SOPLUS), Van der Linden (SP), Plate (WD), Vulink (VVD), Van Ravenzwaaij (SP), Siepel
(Christenunie), Smetsers (D66), Van der Avoird (PvdD) en Pels (PvdA).
Voorzitter: mevrouw Schotman
Commissiegriffier: de heer Kalk

College van GS: gedeputeerden Appelman, Lodders en Stuivenberg
Afwezig: mw. Bax, mw. Boutkan, dhr. Boshuijzen , dhr. Hofstra, dhr. Wiegertjes, mw. Boutkan

Aanvang: 19.00 uur
Sluiting: 21. 33 uur
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Bericht van verhindering ontvangen van de heren Boshuijzen en Wiegertjes.
Mevrouw Bax laat zich vervangen door de heer Van der Avoird.
2. Vaststellen agenda
Besluit

De voorgestelde agenda wordt vastgesteld. Wel wordt agendapunt 9 van de
agenda gehaald.

3. Mededelingen

Besluit

1. Er is op 9 mei vanaf 18.00 uur een statenacademie voor PS over de Metropool
Regio Amsterdam. Dit onderwerp raakt ook uw commissie.
2. Er wordt momenteel een commissieagenda voor 11 mei gemaakt. Een
commissie waar ook de jaarrekening 2015 zal worden behandeld. Dat betekent
dat de volgorde van bespreking - eerst beeldvorming en dan oordeelsvorming zal afwijken.
3. De agendacommissies hebben gekeken naar het thema Almere 2.0. Het
voorstel is dit in juni beeldvormend te bespreken en de andere commissies
daarvoor ook uit te nodigen.
4. Op de LIS staat nog een brief betreffende Hoornse Hop vermeld; het antwoord
van GS zult u na vaststelling ontvangen.
De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.

4. Vaststellen besluitenlijst van 23 maart 2016
Toezegging
De besluitenlijst van 23 maart 2016 wordt conform vastgesteld.
Besluit
Commissieadvies Conform
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5. Stand van zaken Omgevingsvisie Flevoland
Commissieadvies
Bespreekpunten

-De gedeputeerde zegt toe dat de presentatie die in GS heeft plaatsgevonden zal
worden gepresenteerd in de Statencommissie van 11 mei.
De voorzitter meldt dat de commissie Ruimte en Water van Overijssel graag een
bezoek brengt aan Flevoland in het bijzonder de Oostvaardersplassen.

6. Evaluatie Zuiderzeelijngelden (beeldvormend)
Toezegging
De beeldvormende bijeenkomst was naar tevredenheid. Op 8 september komt er
Besluit
een vervolg middels een programma waarna besluitvorming zal plaatsvinden.
Bespreekpunten Doorlooptijd, methodologie, waarom gegevens uit 2013, gesprekken met
ondernemers, werkgelegenheidscijfers, vertraging, vervolggesprekken,
doorlooptijden vereenvoudigen, aanscherping doelen en rendement, vrije
ruimte, deelname MKB, synergie tussen projecten, voorsorteren op
projectideeën, conclusies en aanbevelingen, cofinanciering, minimum
subsidievoorwaarden.
7. Oordeelsvormende agendapunten
a.
Zienswijze Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek
Toezegging 1: Kostprijzensystematiek komt terug. Bijpraten aan de voorkant. Via
Toezegging
een mededeling die op de agenda van de commissie komt volgt de actuele stand
van zaken en aan welke systematiek de provincie denkt en op welke wijze de
OFGV daaraan invulling kan geven.
Toezegging 2: Er gaat door de provincie aan het opstellen van een evaluatie
gewerkt worden In de vorm van een notitie die u zult kunnen bespreken. De
commissie verzoekt de verwachtingen bij de start van het proces met de OFGV
daarbij te betrekken.
Bespreekstuk tenzij de SGP aangeeft dat sprake kan zijn van een hamerstuk ivm
een eventueel amendement over het opleidingsbudget.
Beheersbaarheid, kwaliteitsborging, formatie: 12 fte. vertrokken,
kostprijssystematiek, toerekeningsmodel, kwaliteit en snelheid, evaluatie OFGV
binnen 5 jaar of eerder en in relatie tot oorspronkelijke doelstelling wel klein en
op enkele punten, standpunt in DB van de bestuurder, opleidingsbudget (niet
akkoord ipv verbeteren), bezetting 104 fte. en minimum niveau van
vergunningverlening en handhaving.
b. Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht
Toezegging 1: Gedeputeerde neemt naar het algemeen bestuur van de OFGV mee
Toezegging
de wens van rapportage en komt daarop terug wanneer dat het geval zal zijn.
Toezegging 2 Dat gedeputeerde komt bij de commissie terug als er nog bezwaren
van het ministerie of college van PG's binnenkomen over de verordening VHT
voor de besluitvorming door PS op 25 mei.
Commissieadvies

Commissieadvies

8. Rondvraag
Toezegging
Bespreekpunten
9. Sluiting

Hamerstuk
Jaarlijkse evaluatie (snelheid en kwaliteit), procedurele opmerkingen, VTH
bedrijfsplan, vaststelling gemeenten, jaarlijkse rapportage, IBT,
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De voorzitter sluit de vergadering om 21.33 uur.

Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http: //stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/.
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen.
Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http: / / wvw.fievoiand.nl/bestuurorganisatie/provinciale staten/vergaderingen/uitzendingen/

